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«Το σήριαλ συνεχίζεται…»

Επιστολή των Συλλόγων Συνταξιούχων Μελών 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον Πρωθυπουργό, για την κατάργηση 
της Επικουρικής Σύνταξης και την διάλυση του 
Ταμείου.  
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Το αίτημα ένταξής μας στο ΕΤΕΑ-ΕΠ είναι 
κατοχυρωμένο από πρόσφατους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Εξαιρετικά επείγον αίτημα των 
Συλλόγων Συνταξιούχων στο Υπουργείο 
Εργασίας, για τελική συνάντηση με τον 
αρμόδιο Υφυπουργό, Τ. Πετρόπουλο. 

Σελ. 5

Η «ψευτοσυνέλευση» των 
αντιπροσώπων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στις 3/12/2017, αποφάσισε 

την διανομή των υπολοίπων αποθεματικών του στους 
εργαζόμενους ασφαλισμένους (μέσω ατομικών μερίδων)… 

και ακολουθεί η διάλυση του Ταμείου.

Η χαμηλότερη επικουρική σύνταξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλεται στους 4.500 

ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

Θέμα: Σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους του 
Συλλόγου μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε απάντηση της από 28/11/2017 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα κυρίαρχα 
ζητήματα που μεταξύ άλλων απασχολούν τους 3.000 συνταξιούχους του 
Συλλόγου μας, προκειμένου το νέο Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ να συμβάλει στην επίλυσή 
τους:

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η από 1/7/2017 μείωση (στην ουσία κατάργηση) της Επικουρικής σύνταξης 
από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με μηνιαία καταβολή 47,54 € για 4.500 ασφαλισμένους και 
την άρνηση επί δύο (2) μήνες του Υφυπουργού Εργασίας κ. Τ. Πετρόπουλου να 
δεχθεί τα 4 Σωματεία (μέλη της ΟΣΤΟΕ) και να συζητήσει το αίτημα ένταξής μας 
στο ΕΤΕΑΕΠ.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Η αντιμετώπιση από πλευράς της ALPHA BANK των οφειλών των  κόκκινων 
δανείων (που έφτασαν στο 52%) 14.000 συνταξιούχων της Ιονικής, Πίστεως και 
Εμπορικής, γίνεται αποσπασματικά και κατά περίπτωση, χωρίς να λαμβάνεται 
ειδική πρόνοια για το σύνολο των συναδέλφων. Θεωρούμε ότι σε επίπεδο ΟΣΤΟΕ, 
Διοικήσεων Τραπεζών και Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών να επιδιωχθεί από την 
Ομοσπονδία μας συμφωνία για το σύνολο των συνταξιούχων Τραπεζικών που 
καταρχήν θα αφορά: Τον μη πλειστηριασμό της Α΄ κατοικίας των συναδέλφων, 
την μη εκχώρηση των δανείων συνταξιούχων Τραπεζικών σε ξένα Funds και την 
μη παρέμβαση εισπρακτικών εταιρειών σε  υποθέσεις δανείων συναδέλφων μας. 
Αυτονόητη θεωρείται η συνέχιση εφαρμογής των μέχρι σήμερα ΣΣΕ που έχουν 
υπογραφεί και αφορούν τα δάνεια των συναδέλφων.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. θεωρώντας δεδομένη τη συμβολή 
του Συλλόγου μας για την επίλυση των θεμάτων του Κλάδου μας.

Με εκτίμηση, για το Διοικητικό Συμβούλιο,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ       ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ

Υποβολή σημαντικών 
ζητημάτων μας στο νέο Δ.Σ. 

της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
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Γίνετε μέλη στην ομάδα μας 

Με κοινή αναφορά την επί δεκαετίες υπηρεσία μας στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 330 

συνάδελφοι-συνταξιούχοι συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό μετερίζι της άμεσης πληρο-

φόρησης, της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης και της επικοινωνίας. Γίνετε και 

εσείς μέλη της ομάδας μας «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»,  στο facebook.                                                            

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ-ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ-ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

Ευχαριστήριο συναδέλφου προς το Σύλλογο
Λητή Θεσσαλονίκης 28/11/2017

      Θα ήτο μεγάλη παράλειψη και αγένεια να μην ευχαριστήσω μ΄ όλη μου την 
καρδιά, την συνάδελφο κ. Αθηνά Καραδελή και επίσης την ευγενέστατη Ελένη 

Μπλέτα, που με τόση υπευθυνότητα, συναδελφική αλληλεγγύη αλλά και ταχύτητα,
έδωσαν λύση στο πρόβλημα που είχα.

        Έμεινα ειλικρινά κατάπληκτος από την εξυπηρέτηση σε λίγα 24ωρα. Μακάρι να
 είχαμε παντού τέτοιους συναδέλφους. Η πατρίδα τους χρειάζεται.

Και πάλι ευχαριστώ. 
 Διατελώ, Ανδρέας Ρήγας -Θεσσαλονίκη    
Υ.Γ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Αθηνά, Ελένη.

Η γιατρός στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ, επί της οδού Πανεπιστημίου 
44, στον 4ο όροφο. Η γιατρός του Συλλόγου Συνταξιούχων δέχεται τους συνταξιούχους 

συναδέλφους της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας: 
- Δευτέρα και Τετάρτη από τις 10.30 π. μ. έως τις 4 το απόγευμα.
- Τρίτη και Πέμπτη από τις 10.30 π. μ. έως τις 12.30 το μεσημέρι.
- Το κόστος για συνταγογράφηση είναι 5 € έως 6 φάρμακα και 10 € άνω των 6 φαρμάκων.                                                                                                                   
 -Κόστος για παραπεμπτικά εξετάσεων 5 €.                                                                       
- Δίμηνες συνταγές 10 € και τρίμηνες συνταγές 15 €.          
- Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με την ιατρό                  
Κα Ναταλία Πριαχίνα. Τηλέφωνο ιατρείου 210 6844662, κιν. 6932 246006.

ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 16ος 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX:210 3614287 

Email: info@syntaxilte.gr web 

site: www.syntaxilte.gr 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr  e-mail:print@alkodi.gr 

Κ
Τα κάλαντα των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Καλήν εσπέραν άρχοντες στο Υπουργείο Εργασίας,
με σύνταξη επικουρική άνευ ουδεμιάς πλέον αξίας.

Καλήν εσπέραν άρχοντες στο Επικουρικό μας Ταμείο,
με τα πενήντα ευρώ βοήθημα, μας φέρατε στο μείον.

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πνέει τα λοίσθια εν Αθηνών τη πόλει,
και οι συνταξιούχοι μας πεινάνε ανά την Ελλάδα όλη.

Εν τω σπηλαίω κρύπτονται όλοι οι μαγκουροφόροι
πλειστηριασμοί να μην τους βρουν, δάνεια και φόροι.

Εκ του χρηματιστηρίου ήρθανε και εξαέρωσαν τα φράγκα, 
            ομόλογα, μετοχές, αύξηση κεφαλαίου στην Άττικα Μπάνκα.

Χρόνους πολλούς να χαίρεστε στα Υπουργεία, στα Ταμεία
μπροστά σας θα μας βρίσκετε, το γράφει και στον Καζαμία.

Στίχοι Γιώργος Κολλάτος, Πρόεδρος ΣΣΙΛΤΕ

Μέσα μας γίνεται η Γέννηση.
Έξω στέκει το σχήμα της.
Μας φανερώνεται.

Εδώ που στήσαμε τη φάτνη,
Εδώ που κρεμάσανε το άστρο,
Είναι σα μια μεγάλη πέτρα.
Πέτρα υψηλή, μετέωρη.
Ένα πυκνό σημείο αιωνιότητας.

Το Βρέφος, ο Ιωσήφ και η Μαρία,
Τ’ αγαθά ζώα. Οι Άγγελοι
Σταματημένοι σε μια πτήση
Ψηλά, στη σιωπή, παίζοντας όργανα.

Άρπα, κορνέτα, βιολί και φυσαρμόνικα.
Ακίνητοι σαν από πορσελάνη,
Με σιωπή απόλυτη, μουσική.

(Η Νύχτα απλώνεται σαν την ηχώ
Αυτής της μουσικής, της σιωπής,
Της μουσικής των Αγγέλων μέσα μας, 
έξω μας).

Αν στέκουν εδώ, πετούν εκεί,
Στον άλλο χώρο αντλούν
Αίμα σκληρό απ’ το αίμα μας,
Αγάπη απ’ την αγάπη μας.

Παίρνουν τα όνειρά μας και τα ψηλώνουν.
Η Μάνα στέκει κοντά τους ακίνητη,
Σαν από πορσελάνη, αγγίζει τα εύθραυστα 
πόδια τους.
Βλέπει το αόρατο στο μαγικό καθρέφτη 
του ορατού.

Τι τώρα, τι πάντα.
Ω καθαρότατη ψυχή,
Άμωμη, αμόλυντη, ανυπόκριτη.

Ο χρόνος ανοίγει σαν το φεγγίτη που μας 
φωτίζει.
Τα παίρνουμε και τα πλαγιάζουμε
Μέσα σ’ ένα κουτί να κοιμηθούν                                                                                                         
Πάνω σε χάρτινο άχυρο να μη ραγίσουν.

Επιμέλεια κειμένου: Αθηνά Καραδελή 
- Γ΄Γραμματέας ΣΣΙΛΤΕ

“Η ΦΑΤΝΗ” 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ (1961)

«Αυτό το σκίτσο μου συμβολίζει, τις καλές τέχνες και τα γράμματα. 
Έχει στέγη το βιβλίο, απ’ την καμινάδα βγαίνουν νότες και τα 
πλαϊνά είναι χρωματιστά μολύβια, ενώ μέσα του λάμπει και το  
θερμαίνει ο ζωογόνος ήλιος.» 

Σκίτσο του αείμνηστου συναδέλφου Μάριου Ζαμπίκου.
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Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος

Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής

Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας

Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αθηνών-Eurobank

Αθήνα 09.11.2017

Προς τον Πρωθυπουργό                                                                                                                                   

Κύριο Αλέξη Τσίπρα

Θέμα: Σκοπιμότητα ή δυστοκία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για την κατάργηση της Επικουρικής Σύνταξης 4.500 τραπεζικών υπαλλήλων ασφαλισμένων στο ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ.

Κύριε Πρωθυπουργέ

     Με επανειλημμένες αναλυτικές επιστολές μας και ψηφίσματα οι Σύλλογοί μας, μαζί με την Ομοσπονδία μας ΟΣΤΟΕ, ζητάμε επίμονα συνάντηση εδώ και τέσσερεις (4) μήνες, με τον Υφυπουργό Κοινωνικής 
Ασφάλισης Κο Α. Πετρόπουλο, για να τοποθετηθεί στην κατάργηση της Επικουρικής Σύνταξης 4.500 συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και δυστυχώς δεν μας συναντά. (Συν: Οι από 
03.07.2017 και 28.09.2017 τελευταίες επιστολές μας καθώς και το από 06.07.2017 ψήφισμα).

     Είμαστε ασφαλισμένοι για Επικουρική Σύνταξη, άλλοι από το 1979 και άλλοι από το 1983, στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), 
το οποίο λειτουργεί σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής Επικουρικής Ασφάλισης και αποτελεί φορέα ασφάλισης κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.4 του ν.2084/1992, που εξομοιώνεται με αντίστοιχο φορέα 
Δημόσιας Επικουρικής Ασφάλισης, όπως αναφέρει και το συνημμένο έγγραφο του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης με αρ. πρωτ. 106/13.10.2015. Ασφαλίζει δε υποχρεωτικά για Επικουρική Σύνταξη 
11.171 τραπεζικούς υπαλλήλους (4.868 εργαζόμενους και 6.303 συνταξιούχους), προερχόμενους από τις πρώην Τράπεζες ΙΟΝΙΚΗ (τώρα Alpha Bank),  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (τώρα Πειραιώς), ΑΘΗΝΩΝ - 
ΚΡΗΤΗΣ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τώρα Eurobank), ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ (τώρα Εθνική) και ΑΤΤΙΚΗΣ.

     Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ λειτουργεί με τη μορφή Αλληλοβοηθητικού Σωματείου που διοικείται από τα ασφαλισμένα μέλη του, με εισφορές μόνον αυτών και των εργοδοτριών Τραπεζών (3% & 4% αντίστοιχα) που είχαν 
αποδεχτεί αίτημα των Συλλόγων Εργαζομένων τους να ασφαλίσουν για Επικουρική Σύνταξη το Προσωπικό τους στο Ταμείο αυτό, αντί του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ νυν ΕΤΕΑΕΠ και με εφαρμογή του αρχικού καταστατικού 
του που τροποποιήθηκε το 1991, χωρίς ταμειακά προβλήματα.

     Τα επικουρικά βοηθήματα προς τους 6.303 συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά τα έτη 2012-2013 μειώθηκαν κατά 72% συμπεριλαμβανόμενης της κατάργησης Δ.Χ.,Δ.Π. Ε.Α., και διαμορφώθηκαν σε 
ανώτατο όριο μικτού βοηθήματος €390 και κατώτατο όριο μικτού βοηθήματος €150. Τις παραπάνω μειώσεις οι Σύλλογοι Συνταξιούχων τις αποδεχθήκαμε, με κοινή επιστολή μας προς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
στις 19.12.2014 και επιπλέον προτείναμε την επιβολή εισφοράς 7% επί των μηνιαίων καταβαλλομένων συντάξεών μας, προς όφελος της βιωσιμότητας του Ταμείου. Ωστόσο την 1/10/2015 το 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, σε εφαρμογή ενός νέου παράνομου καταστατικού που εκκρεμοδικούσε, μείωσε και πάλι τις συντάξεις περαιτέρω μέχρι 88%, προχωρώντας  σε αναδρομικό επανυπολογισμό τους, διατηρώντας μεν 
το ανώτατο όριο του μικτού βοηθήματος σε  390€ για λίγους συνταξιούχους, καταβαραθρώνοντας δε το κατώτατο όριο μικτού βοηθήματος σε 50€.  Τέλος την 1η Ιουλίου 2017, με νέα πάλι τροποποίηση 
του καταστατικού μέσα σε ένα χρόνο, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατάργησε ουσιαστικά τη σύνταξη στα 2/3 των συνταξιούχων του (4.500), με το τερατώδες επιχείρημα ότι κατανάλωσαν τις εισφορές τους,   
καταβάλλοντάς τους το κατώτατο ποσό σύνταξης 50€ μικτά – 47,5€ καθαρά, αντί της υπολογισμένης βάσει καταστατικών διατάξεων σύνταξής τους, διαγράφοντας επί της ουσίας  πραγματικό 
θεμελιωμένο συντάξιμο χρόνο τους. Αυτοί οι συνταξιούχοι, που ο αριθμός τους συνεχώς θα αυξάνεται, είναι οι επονομαζόμενοι «κόκκινοι», των οποίων οι διαχρονικά συνολικές συντάξεις που 
έχουν λάβει υπερβαίνουν τις διαχρονικά καταβληθείσες εισφορές τους. Παράλληλα οι «κόκκινοι» συνταξιούχοι διαγράφονται από μέλη του Ταμείου, χάνουν τα σωματειακά τους δικαιώματα και 
στην επικείμενη διάλυση του Ταμείου δεν συμμετέχουν στη διανομή των αποθεματικών. Έτσι στην πράξη αλλάζει και ο χαρακτήρας και ο σκοπός του Ταμείου από Ταμείο απονομής Επικουρικής 
Σύνταξης σε Ταμείο επιστροφής εισφορών!!!. Πρόκειται για αντίληψη και πρακτική εντελώς ξένη από την Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση. 

     Οι αναλογιστικές μελέτες του Ταμείου, από το έτος 2012 έως και το 2014, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του, αλλά και του 2015 που δεν είναι αναρτημένη, προσδιορίζουν αναλογιστικά ελλείμματα, 
παρά τις συνεχείς μειώσεις των συντάξεων και την κατάργηση των Δ.Χ., Δ.Π. και Ε.Α., το δε χαρτοφυλάκιο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με μέση τιμή κτήσης την 31.12.2015 ανερχόταν σε 186.166.560,89 €.  

     Η σχέση εν ενεργεία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους το έτος 2016 είναι 0,7:1, λόγω του ότι από το 2005, με τον ν.3371/2005, έπαψαν να ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις 
τράπεζες, αλλά ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΕΠ και επίσης λόγω των αλλεπάλληλων προγραμμάτων «εθελούσιας» εξόδου του προσωπικού των Τραπεζών, οι οποίες μάλιστα ουδέποτε αποζημίωσαν 
το Ταμείο, ως όφειλαν από την ισχύουσα νομοθεσία. 

     Παρά τις προειδοποιήσεις των αναλογιστικών μελετών, την εκ του ν.3371/2005 κλειστή ομάδα ασφαλισμένων, την απομείωση των αποθεματικών κατά 110 εκ € από το PSI και την κατακρήμνιση, κατά 120 
εκ €, των τραπεζικών μετοχών που είχε επενδύσει το Ταμείο, από την χρηματιστηριακή κρίση και τις Α.Μ.Κ., το Δ.Σ. τον Δεκέμβριο του 2015 προχώρησε σε τοποθέτηση 55,5 εκ € στην Α.Μ.Κ. της Τράπεζας 
Αττικής, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι με τον τρόπο αυτό «αποφεύχθηκε μια για πάντα η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ στο θνησιγενές ΕΤΕΑΕΠ»!! (συν/νη ανακοίνωση). Την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ  
έχουν ζητήσει οι Συνταξιουχικοί Σύλλογοί μας από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Κο Α. Πετρόπουλο, τόσο προφορικά σε συναντήσεις μαζί του, αλλά και εγγράφως με επανειλημμένες 
επιστολές τα τελευταία 2 χρόνια για τους εξής λόγους: 

	 Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις Τράπεζες με το ν.3371/2005 δεν ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ αλλά στο ΕΤΕΑΕΠ.  

	 Το ύψος των συντάξεων για την πλειοψηφία των συνταξιούχων (2/3) είναι ήδη κατώτερες εκείνων που καταβάλλει το ΕΤΕΑΕΠ.  

	 Η σχέση εν ενεργεία ασφαλισμένων  προς συνταξιούχους την 31.5.2016 είναι  0,7:1 και συνεχώς θα γίνεται δυσμενέστερη.  

Κύριε Πρωθυπουργέ

     Από το 2015, εφαρμόζεται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε βάρος των συνταξιούχων,  ένα νέο καταστατικό, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Κοινωνικής Ασφάλισης, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διάλυσης του 
Ταμείου και στην επιστροφή των αποθεματικών του στους Συλλόγους των εν ενεργεία ασφαλισμένων, για να τα οικειοποιηθούν. Στη συνέχεια οι μεν εργαζόμενοι θα ασφαλιστούν εξ αρχής στο ΕΤΕΑΕΠ αφού 
η Επικουρική Ασφάλιση παραμένει υποχρεωτική, οι δε συνταξιούχοι θα μείνουν χωρίς Επικουρική Σύνταξη και αποθεματικά, ζητώντας λύση από το Υπουργείο. 

     Το καταστατικό αυτό, ύστερα από προσφυγή των Συλλόγων Συνταξιούχων, ακυρώθηκε με την  2258/30.12.2016 απόφαση του ΜΠΑ, τόσο για τα αντισυνταγματικά και παράνομα άρθρα του όσο και για τις 
αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις με τις οποίες επιβλήθηκε, κυρίως από τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές των Τραπεζών Alpha Bank και  Eurobank, που ελέγχουν το Δ.Σ. του Ταμείου και αποβλέπουν 
στη αρπαγή των αποθεματικών και στη δημιουργία ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.  Ωστόσο η Προσωρινή Διαταγή Αναστολής αυτής της απόφασης, που εξεδόθη στις 19.05.2017 υπέρ του 
ΤΑΠΙΛΤΑΤ, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά, αναζωπύρωσε εκ νέου τις προσπάθειες διάλυσης του Ταμείου και της υφαρπαγής των αποθεματικών του. Έτσι επιπρόσθετα η προσπάθεια διάλυσης του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ και όχι η ένταξή του στο ΕΤΕΑΕΠ, μεθοδεύεται στο επικείμενο Συνέδριο Αντιπροσώπων το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου, που ελέγχεται πλήρως από τους Συλλόγους εργαζομένων, με τη δημιουργία 
Ατομικών Μερίδων των Ασφαλισμένων, εκτός των συνταξιούχων που τους έχουν διαγράψει από μέλη, στις οποίες θα μεταφερθεί η περιουσία του Ταμείου και που θα περιέχουν συγκεκριμένο ποσό που θα 
αναλογεί στον κάθε ένα εν ενεργεία ασφαλισμένο, από το συνολικό Κοινωνικό Ασφαλιστικό Κεφάλαιο (αποθεματικό) του Ταμείου. 

     Όλα τα παραπάνω τα έχουμε εκθέσει αναλυτικά στον αρμόδιο Υφυπουργό Κο Α. Πετρόπουλο από το 2015 και επίσης του έχουμε θέσει επανειλημμένα το αίτημά μας ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, 
ζητώντας του να δώσει επιτέλους δίκαια και βιώσιμη λύση, τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους. Όμως διαπιστώνουμε ότι αποφεύγει να ορίσει συνάντηση μαζί μας και 
να μας απαντήσει. Έτσι όλοι οι συνταξιούχοι συζητούν και αναρωτιούνται: Τι περιμένει ο Κος Υφυπουργός; Πρώτα να ανακοινωθεί ο τρόπος και οι όροι της νέας Α.Μ.Κ. της Τράπεζας Αττικής και μετά να 
τοποθετηθεί; Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσουν την σιωπή του στον ρόλο του αμέτοχου παρατηρητή,  όταν το Ταμείο επιδεικτικά αμφισβητεί την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου, με σχετικό άρθρο στο 
νέο καταστατικό και επίσης, παρά τις ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας, τοποθετεί 50 εκ € αποθεματικά του σε ομόλογα και μετοχές του εξωτερικού το έτος 2015; 

     Κύριε Πρωθυπουργέ

     Οι Σύλλογοί μας, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας ΟΣΤΟΕ, εδώ και 4 χρόνια υπερασπιζόμαστε την αξιοπρεπή Επικουρική Σύνταξη για όλους, εργαζόμενους και συνταξιούχους,  έτσι όπως τη διεκδικήσαμε 
και με σκληρούς αγώνες την κατακτήσαμε.  Απορρίπτουμε την καλλιεργημένη αντιπαράθεση μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων που είναι επικίνδυνη για την Κοινωνική Ασφάλιση, δημιουργεί κοινωνικούς 
αυτοματισμούς, με ολέθριες συνέπειες για την κοινωνική συνοχή. Ζητάμε την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ ως την μόνη βιώσιμη λύση για όλους. 

     Για όλα όσα σας αναφέραμε και κυρίως για την κατ’ ουσία κατάργηση της Επικουρικής μας Σύνταξης, ενώ έχουμε εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις καταστατικές μας υποχρεώσεις 

ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Με εκτίμηση

Επιστολή στον Πρωθυπουργό,
των Συλλόγων Συνταξιούχων 

για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK

Η Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας    

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΑ                                        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ

                           

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος                                              Ο  Γεν. Γραμματέας  

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ                         ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ                                   ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ   

Η Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

-Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, στη συνεδρίασή 
του της 14/09/2017 και με βάση  του Άρθρο 10 παρ. 6 του Καταστατικού του, αποφάσισε την 
δημιουργία Πολιτιστικής Επιτροπής του ΣΣΙΛΤΕ και καλεί τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους 
από την Αθήνα και την Περιφέρεια να δηλώσουν συμμετοχή.                                                                                                              
 – Το έργο της Πολιτιστικής Επιτροπής θα είναι εισηγητικού χαρακτήρα προς το Δ.Σ. για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτιστικό έντυπο, ημερίδες, εκδρομές, παραστάσεις, αιμοδοσία και 
άλλα συναφή θέματα αρμοδιότητάς  της.

“διαδρομές” Πολιτιστικό Περιοδικό ΣΣΙΛΤΕ:
Δεκάδες τα συγχαρητήρια συναδέλφων και Συλλόγων για τη 
νέα πολιτιστική έκδοση του Συλλόγου μας.
Ιδιαίτερα θερμή υπήρξε η ανταπόκριση των 3.000 συνταξιούχων μας της Ιονικής, αλλά και  
πολλών άλλων φορέων, σωματείων και τραπεζικών συλλόγων, για το ξεκίνημα του πολιτιστικού 
περιοδικού  «διαδρομές» του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 
Ελλάδος. Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ σας ευχαριστεί όλους για την αναγνώριση της προσπάθειας και 
του αποτελέσματος της πολιτιστικής μας έκδοσης, η οποία θα συνεχιστεί με την συμμετοχή 
πολλών συναδέλφων συνταξιούχων τους οποίους και καλούμε να μας στέλνουν τα κείμενα και 
τις φωτογραφίες τους για τα επόμενα τεύχη.

Πραγματοποιήθηκε 
το 36ο Εκλογοαπολογιστικό 

Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, 

ΟΣΤΟΕ   

Στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το 36ο  
Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Τραπεζικών –ΟΣΤΟΕ. 
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσα στις πιο δύσκολες για τους συνταξιούχους 

συνθήκες, μετά τις μνημονιακές και άλλες μειώσεις των συντάξεων, κύριων και 
επικουρικών, την υπερφορολόγηση, την έλλειψη παροχής κρατικών  υπηρεσιών υγείας 
τους πλειστηριασμούς και την αδυναμία κάλυψης των δανειακών τους υποχρεώσεων. 
Στις Αρχαιρεσίες του Συνεδρίου που έγιναν στις 15 Νοεμβρίου, εξελέγησαν 13 Τακτικά 
Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΤΟΕ, 3 Τακτικά Μέλη της νέας Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και οι Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Συνομοσπονδίας των Συνταξιούχων 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Το νέο Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και 
Πρόεδρος επανεξελέγη η συνάδελφος Κα Ελένη Κλητοράκη-Πούλια, από την Τράπεζα Ελ-
λάδος.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας –ΣΣΙΛΤΕ,  συνάδελφος Γιώργος Κολλάτος, ο οποίος συμμε-
τέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΤΟΕ, στην πρώτη συνεδρίαση 
του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θα θέσει σαν πρώτο και επείγον θέμα, την συνδρομή της 
ΟΣΤΟΕ στο αίτημά μας, για ένταξη των συνταξιούχων μας-μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στο Επικου-
ρικό Ταμείο – ΕΤΕΑΕΠ. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας

Με μεγάλη μας χαρά αναδημοσιεύουμε το 1ο τεύχος του 
Πολιτιστικού Περιοδικού «Διαδρομές» που εξέδωσε ο 
Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας.

Περιέχει αφηγήσεις, ιστορικά και λαογραφικά κείμενα, 

ποίηση, λογοτεχνία και μοναδικά έργα τέχνης, τα οποία 

δημιούργησαν συνταξιούχοι Συνάδελφοι, μέλη του 

Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ.

Πρόκειται για εξαιρετική προσπάθεια την οποία χαιρετίζουμε, 

εκφράζοντας τα θερμά μας συγχαρητήρια, τόσο στους 

συνταξιούχους Συναδέλφους που συμμετέχουν με τα έργα 

τους, όσο και στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ για 

την υλοποίηση αυτού του θαυμάσιου εγχειρήματος.

Καταργήθηκε από 1η Δεκεμβρίου 
2017, ο Λογαριασμός Επικούρησης της 

Εθνικής

Χωρίς Επικουρική Σύνταξη έμειναν από 1/12/2017 οι 16.500 συνταξιούχοι της Εθνικής 
Τράπεζας και χωρίς προοπτική Επικούρησης άλλοι 9.000 εργαζόμενοι ασφαλισμένοι. 

Παράλληλα υποβαθμίζεται η χρηματοδότηση του Ταμείου Υγείας- ΤΥΠΕΤ και η παροχή 
Υπηρεσιών Υγείας, με απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής. Η Διοίκηση της Εθνικής 
υλοποίησε τελικά την έγγραφη απειλή της προς τους 25.500 ασφαλισμένους της ΕΤΕ και 
έπαυσε την χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ-Λογαριασμού Επικούρησης που ιδρύθηκε το 
1949 και του ΤΥΠΕΤ-Ταμείου Υγείας.

Παρά τις επανειλημμένες απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις των συναδέλφων 
της Εθνικής, η Διοίκηση δεν δείχνει να υποχωρεί, ενώ η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας 
«εκφράζει τη συμπάθειά της και την στήριξή της προς τους ασφαλισμένους» χωρίς όμως 
να παίρνει κάποιο ουσιαστικό μέτρο. 
Οι προτάσεις που τέθηκαν για συνέχιση της λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ με πολύ μεγάλη 
μείωση  συντάξεων και εναλλακτικά η ένταξη του Επικουρικού της Εθνικής στο ΕΤΕΑΕΠ 
(Κρατικό Επικουρικό), δεν έχουν γίνει δεκτές καθώς δεν έχουν εξειδικευθεί και δεν 
αποτελούν προς το παρόν βάση συζήτησης για τους ασφαλισμένους. 

ΙΟΝΙΚΑ  ΠΕΝΘΗ
 Απεβίωσε στα Χανιά σε ηλικία 93 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος Ιονικής, 

Ιωάννης Περράκης. 
 Απεβίωσε στο Χιλιομόδι Κορινθίας σε ηλικία 64 ετών, ο συνάδελφος 

συνταξιούχος Ιονικής, Ευάγγελος Μαρδίκης.
 Απεβίωσε στην Χρυσούπολη Καβάλας σε ηλικία 59 ετών, η συνάδελφος 

συνταξιούχος Ιονικής, Μαρία Κοκονάκη. 
 Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 57 ετών, η συνάδελφος συνταξιούχος 

Ιονικής, Καίτη Κρίκου. 
 Απεβίωσε στη Νάουσα Ημαθίας σε ηλικία 66 ετών, ο συνάδελφος 

συνταξιούχος, Φώτης Ιγνατιάδης.

Καλό παράδεισο στους συναδέλφους, θερμά συλλυπητήρια από το Δ.Σ. του 
ΣΣΙΛΤΕ στους οικείους τους. 

Στείλτε τη συνεργασία σας για το νέο πολιτιστικό 
περιοδικό του Συλλόγου «διαδρομές»

Στα πλαίσια της νέας αυτοτελούς έκδοσης Πολιτιστικού Περιοδικού του Συλλόγου, οι 
συνάδελφοι μπορούν να στείλουν άμεσα τις συνεργασίες τους για δημοσίευση: στο e 

mail info@syntaxilte.gr, ταχυδρομικά ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πανεπιστημίου 38, ΑΘΗΝΑ και αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΣΣΙΛΤΕ, 
τηλ. 210 3615765.

Η Πολιτιστική έκδοση του Συλλόγου μας «διαδρομές» θα γράφεται αποκλειστικά από 
τους συναδέλφους -συνταξιούχους και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα λογοτεχνικά 
σας κείμενα, ποίηση, παράδοση, λαογραφία, ήθη και έθιμα, φωτογραφία, ζωγραφική, 
μουσική, χορό, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, έκδοση βιβλίων, άθληση και κάθε άλλη 
πολιτιστική δραστηριότητα και έκφρασή σας. 
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Κουτσουρεμένες πιστώθηκαν, οι επιστροφές 
εισφορών υγείας στους συνταξιούχους

Πιστώθηκαν κουτσουρεμένες στις 27 Νοεμβρίου 2017 οι 
παρανόμως παρακρατηθείσες εισφορές υγείας των συ-

νταξιούχων των μνημονιακών νόμων  4024/2011, 4051/2011 
και 4093/2012, (54 μηνών, από 1/1/2012 έως και 30/6/2016). 
Τα καταβληθέντα ποσά στους συναδέλφους συνταξιούχους πι-
στώθηκαν αφού παρακρατήθηκε φόρος στα αναδρομικά 20% και 
χωρίς να επιστραφούν οι παράνομες κρατήσεις των ετών 2010, 

2011 και η Εισφορά Αλληλεγγύης. Για τα προαναφερόμενα μη αποδοθέντα ποσά, η ΑΓΣΣΕ και 
η ΟΣΤΟΕ θα αναλάβουν νομικά την διεκδίκησή τους. Δεν πιστώθηκαν με αναδρομικά οι δικαιο-
δόχοι συνάδελφοι (κληρονόμοι αποβιωσάντων συναδέλφων από 1/1/2012 έως και 1/6/2016). 
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να εισπράξουν τα αναδρομικά των αποβιωσάντων ασφα-
λισμένων, πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες πλη-
ρωμής/εκκαθάρισης συντάξεων του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). Οι συνταξιούχοι δικαιοδόχοι Ιονικής 
για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο ΙΚΑ Τραπεζών-Δραγατσανίου 
8-Αθήνα, κα Μαραγκού τηλ. 210 3843809.   

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ALPHA BANK

Ξεκινάει στις 2/1/2018 τη 
λειτουργία του, 

ιατρείο και στην Πάτρα
Στα πλαίσια της ιατρικής εξυπηρέτησης των 
συναδέλφων μας συνταξιούχων, με χαμηλό 
κόστος, το Πολυιατρείο Προσωπικού Alpha 
Bank επεκτείνει τις δραστηριότητές του με τη 

λειτουργία ιατρείου και στην Πάτρα με ιατρούς βασικών ειδικοτήτων.

Το ιατρείο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Πάτρας (ώστε να είναι εύκολη 
η πρόσβαση των μελών μας) επί της οδού Βασ. Γεωργίου 6-10 και ξεκινάει τη 
λειτουργία του στις 2/1/2018.
Οι ειδικότητες, οι ημέρες και το ωράριο λειτουργίας του θα είναι:
- Γενικός Ιατρός (κάθε Πέμπτη 15.00 έως 17.30μ.μ.)
- ΩΡΛ (κάθε Πέμπτη 15.00 έως 18.00μ.μ.)
- Αγγειοχειρουργός  (κάθε Παρασκευή από 18.00 έως 21.00μ.μ.)
Το ποσό της επίσκεψης καθορίστηκε στα 5€, δηλ. σύμφωνα με τις τιμές του 
Πολυιατρείου.
Παράλληλα συμφωνήθηκε, με τις ισχύουσες τιμές του Πολυιατρείου, η συνεργασία 
με το διαγνωστικό κέντρο της Πάτρας Β’ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Αγ. Ανδρέα 104) το οποίο 
λειτουργεί τα τελευταία 20 χρόνια διαθέτοντας μαγνητικό, αξονικό τομογράφο, 
Μικροβιολογικό τμήμα, Ακτινολογικό, τμήμα υπερήχων κ.λ.π.
Στόχος είναι η επέκταση και σε άλλες ειδικότητες για την κάλυψη των αναγκών 
των συναδέλφων-μελών μας και των οικογενειών τους στην Πάτρα.
Όλα τα ραντεβού θα προγραμματίζονται μέσω του τηλ. κέντρου του Πολυιατρείου 
210 5201800.

Ενημερωτική συνάντηση 
στην Αλεξανδρούπολη  

-Στιγμιότυπο από την ενημερωτική συνάντηση μελών του Προεδρείου του 
Συλλόγου μας, στην όμορφη, φιλόξενη και ακριτική Αλεξανδρούπολη στις 
2 Νοεμβρίου 2017, με τους συναδέλφους συνταξιούχους ΙΛΤΕ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΜΕ 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ
Μετά από επίσκεψη των εκπροσώπων του Συλλόγου 
μας στο ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών) στον Κλάδο Εφάπαξ 
Παροχών –Ακαδημίας 58, ενημερωθήκαμε από τον 
πρώην Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής 

Τραπέζης, (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ότι:

Οι αιτήσεις απονομής εφάπαξ στους συναδέλφους νέους συνταξιούχους μας που 
αποχώρησαν με εθελουσία, εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία 

παραλαβής της συνταξιοδοτικής πράξης (οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης). 

Την τρέχουσα περίοδο, μέχρι τέλος του έτους 2017, εξετάζονται-ολοκληρώνονται 

και πιστώνονται οι υποθέσεις εφάπαξ, με ημερομηνία παραλαβής της απόφασης 

συνταξιοδότησης, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2016. Πριν την πίστωση ο Κλάδος Εφάπαξ 

ζητά από τους δικαιούχους συναδέλφους την υποβολή φορολογικής ενημερότητας.

Οι αιτήσεις απονομής Εφάπαξ που παρελήφθησαν από το Ταμείο μετά τις 15/09/2016 

θα επεξεργαστούν και ολοκληρωθούν στις αρχές του νέου έτους 2018. 

Εξαιρετικά επείγον αίτημα 
στον Υφυπουργό

Τάσο Πετρόπουλο για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Στασιμότητα με την διαδοχική 
επικουρική ασφάλιση

Πολλοί συνάδελφοι συνταξιούχοι που ήταν ασφαλισμένοι και σε άλλο φορέα πέραν του 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, προσπαθούν να ενημερωθούν γιατί ακόμα δεν συνυπολογίζονται τα χρόνια 

αυτά και δεν αυξάνεται η επικουρική τους σύνταξη. Επανειλημμένα σαν Σύλλογος Συνταξιούχων 
ΙΛΤΕ, επισκεφθήκαμε και ρωτήσαμε την Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αλλά η απάντηση ήταν ότι 
υπάρχει στασιμότητα καθ΄όσον: «Για τους παλαιότερους συνταξιούχους μας τα Επικουρικά 
Ταμεία που ήταν πριν ασφαλισμένοι δεν έχουν αποδώσει στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τις εισφορές τους, για 
δε τους αποχωρήσαντες μετά το Νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/12-5/2016) το Ταμείο αναμένει 
ακόμα την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας». Ο ΣΣΙΛΤΕ θα επανέλθει στο θέμα 
άμεσα και θα ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέλη του για κάθε εξέλιξη. 
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      ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ  ΑΛΛΑ  ΑΞΕΧΑΣΤΑ

Κάθε που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα όλοι μας γινόμαστε παιδιά. 
Γυρίζουμε το χρόνο πίσω σε στιγμές νοσταλγικές: στα παιδικά 

Χριστούγεννα του χωριού μας! Δίπλα στο παραγώνι του τζακιού με 
το λιγοστό χλωμό φως του λυχναριού, ο νους μας να ταξιδεύει στη 
μακρινή Βηθλεέμ, ενώ στο κατώι μας τα νιογέννητα κατσικάκια να 
κοιτάζουν τη φάτνη που είναι γεμάτη άχυρα. Στο τζάκι να σιγοκαίει 
η φωτιά με το αρωματικό νωπό αντίφασκο, που θυμιατίζει όλο το 
σπίτι. Από τα πυρωμένα κούτσουρα οι φλόγες να ανεβαίνουν ψηλά 
στο σταχτοφούρνι. Που και που κάποιο υγρό λιανόξυλο σπιθουρίζει 
κλαίγοντας. Άλλοι λένε πως κάποιος τους καλομελετάει και άλλοι 
πως μιλάει για το κακό τους. Πότε-πότε σκαλίζουμε, με τη μασιά, τ ‘ 
αναμμένο κούτσουρο και πετάγονται σπίθες που είναι ευτυχία για το 
σπίτι,καθώς λένε οι παλιοί.
Εμείς τα παιδιά ετοιμαζόμασταν για να πούμε τα κάλαντα. Το αρχαίο 
αυτό έθιμο που επαληθεύει την ιστορική συνέχεια, την ελπίδα και 
την θρησκευτικότητα και φέρνει το δικό του μήνυμα : αυτό της 
αθωότητας και της ανθρωπιάς.! Tα κάλαντα κρατάνε μία κλωστή 
σύνδεσης με το παρελθόν και είναι μία νότα εξανθρωπισμού του 
άξενου αστικού ιστού μας με τις μυριάδες περιτειχισμένες μοναξιές. 
Είναι ακόμα μία ευκαιρία για τα παιδιά όλου του κόσμου να αποκτούν 
με το δικό τους κόπο το πρώτο τους χαρτζιλίκι. Ήταν η πρώτη επαφή 
μας με το χρήμα. Αυτόν τον καλό υπηρέτη αλλά και δυνάστη της 
ζωής μας.
Από μέρες πριν αγοράζαμε «τα Καλημέρα», κάτι φυλλάδες που είχαν 
όλων των ειδών τα κάλαντα και άλλους θρησκευτικούς ύμνους 
των εορτών του δωδεκαημέρου. Τις είχαμε στην πίσω τσέπη του 
παντελονιού (την κωλότσεπη) από όπου τις βγάζαμε στα διαλείμματα 
των παιχνιδιών ή δίπλα στο τζάκι και μαθαίναμε ολόκληρα και όλα 

τα  κάλαντα “απ’ έξω και ανακατωτά.” Δεν υπήρχε παιδί που να 
μην ήξερε τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς!. 
Μερικά παιδιά λέγανε και τα κάλαντα των Φώτων. Η πλεονεξία 
του χρήματος, βλέπετε. Τα πιο πολλά όμως αρκούμασταν στα 
Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Των Φώτων 
τα θεωρούσαμε “ξεθυμασμένα”. Τελείωναν οι γιορτές, φαίνεται 
και ο ενθουσιασμός μας έπεφτε. Ήταν και ο παπάς ο οποίος, λόγω 
Πρωτάγιασης, επισκεπτόταν τα σπίτια και έτσι μας έκανε... αντίπραξη 
Όρθρου βαθέως, λοιπόν, οι ζωηρές και πολλές φορές παράφωνες 
παιδικές φωνές διέκοπταν την ησυχία της νύχτας και έτρεχαν από 
σπίτι σε σπίτι να ψάλλουν εωθινά το “ Καλήν ημέραν άρχοντες...”. 
Ήταν τότε που τα κάλαντα τα έλεγαν μόνο όσα παιδιά έμπαιναν 
πρώτα στα σπίτια. Όσα έρχονταν μετά, ως δεύτερα, έφευγαν άπρακτα 
αφού ο νοικοκύρης του σπιτιού μπορούσε να τα αποκρούσει με 
το απογοητευτικό: “τα παν άλλοι”! Ήταν τότε το χίλια εννιακόσια 
πενήντα... τόσο, που παρέα με τον ξάδελφο μου “παίρναμε σβάρνα”, 
νύχτα ακόμα, τα σπίτια της γειτονιάς μας και λέγαμε τα κάλαντα. 
Πολλές φορές πιάναμε στον ύπνο τους γείτονες!  Άλλοι κοιμόντουσαν 
ακόμη χωμένοι μέσα στις βελέντζες τους και άλλοι είχαν σηκωθεί και 
κουμαντάριζαν το σπίτι ή τα ζωντανά. Όλοι τους μας υποδέχονταν με 
καλοσύνη. Άλλοτε τα λέγαμε μέσα στο μισοσκόταδο και άλλοτε κάτω 
από το φως του καντηλιού. Η ΔΕΗ και ο “πολιτισμός” δεν είχαν έλθει 
ακόμη τότε στο χωριό μας!
Ανεβαίναμε με προσοχή, μη γλιστρήσουμε τις βρεγμένες ξύλινες 
σκάλες στο σπίτι της θειάς Αλέξενας ή το ξύλινο χαγιάτι της θειάς 
Χριστίτσας. Η πρωινή πραχνίλα και η υγρασία της κονταυγής έσμιγαν 
με τον καπνό του τζακιού και το άρωμα του καμένου φασκόμηλου 
που μύριζαν ίδιο θυμίαμα! Τα κοκόρια με βραχνή φωνή λαλούσαν 
τη νέα μέρα και σε λίγο οι μπουχαρέδες των σπιτιών άρχιζαν ο ένας 
μετά τον άλλο να καπνίζουν. Η θειά Σταθούλα η Κωνσταντού μας 
έβαζε κάτω από το εικονοστάσι του σπιτιού της και ήθελε να πούμε 
ολόκληρα τα κάλαντα. Η σάλα της ήταν ταβανωμένη (κάτι σπάνιο 
τότε για τα σπίτια) και δεν έμπαινε πολύ κρύο από τις αστράχες. 
Μας φίλευε μουστοκούλουρα, και τσαπέλες. Μια μισάντρα χώριζε 
το σπιτικό της από το σπίτι της αδελφής της, της θειάς Παναγιώτας 
του Μαρίνη, που την επισκεπτόμαστε στη συνέχεια και άκουγε έτσι 
δύο φορές τα κάλαντα από εμάς ενώ πλήρωνε μία φορά!. Η θειά 
Ντουντούμενα είχε σηκωθεί από τ’ άγρια χαράματα ν’ αναπιάσει το 
προζύμι και σύμπαγε τη φωτιά. Μαζί με το φιλοδώρημα μάς έδινε 
και μουσταλευριά με καρύδια. Το ίδιο και ο μπάρμπα - Αποστόλης ο 
Αρμύλαγος που πάντα εργατικός, είχε σηκωθεί μπονώρα να κλαρίσει 
τα ζωντανά του. Δεν επέμενε να του τα λέμε απ’ την αρχή μέχρι το 
τέλος. Έφταναν οι πρώτες 5 σειρές. Μέχρι το “...εκ της Περσίας 
έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα”. Τα κάλαντα δεν είναι χωράφι να 
το ξακρίζουμε, μας έλεγε. Τα ψέλναμε χωρίς ανάσα και διακοπές σε 

γρήγορο ρυθμό, γιατί ο χρόνος ήταν πολύτιμος. Έπρεπε σε λίγη ώρα 
να τα πούμε σ’ όλη τη γειτονιά πριν μας προφθάσουν άλλα παιδιά. Το 
κρύο το αψηφούσαμε κι ας φορούσαμε μέσα στο καταχείμωνο κοντά 
ντρίλινα παντελόνια. Μας ζέσταινε το χρήμα!.
Κάποτε, ξεπερνώντας τα όρια της γειτονιάς μας μπήκαμε στο σπίτι 
της θείας Αγγελίνας. Στ’ αναμμένο τζάκι, δίπλα στο παραγώνι του 
χειμωνιάτικου, ήταν ξαπλωμένος πάνω στη φλοκάτη ο αδελφός 
της ο Παναγής Σταυρόπουλος, γνωστότερος σαν έφορας, που είχε 
επισκεφθεί τότε το χωριό μας μετά από πολλά χρόνια ξενιτιάς. Καθώς 
με τη γνωστή μας φόρα λέγαμε γρήγορα τα κάλαντα, αυτός μας 
κοίταζε προσεκτικά και παρατηρούσε τις κινήσεις μας, το ντύσιμο 
μας, τις φυλλάδες μας. Σε κάποιο σημείο, φανερά συγκινημένος, τον 
είδα που δάκρυσε. Όταν σε λίγο μας είπε: “μπράβο καλά τα είπατε”, 
εμείς κλείσαμε με το “χρόνια πολλά και του χρόνου”!. Αμέσως αφού 
μας ευχαρίστησε και μας ρώτησε πώς λεγόμαστε, σε ποιά τάξη πάμε 
κ.λ.π. άνοιξε το πορτοφόλι του μπροστά στα αγωνιώδη βλέμματα 
μας και μας έδωσε ένα ολόκληρο δεκάρικο (χάρτινο) στο καθένα 
μας! Με μεγάλη χαρά και έκπληξη τα πήραμε, αλληλοκοιταζόμενοι 
με ορθάνοιχτα μάτια. Πρώτη φορά στα τόσα κάλαντα μας τύχαινε 
τόσο μεγάλο ποσό!. Φανταστικό ποσό τότε το χάρτινο πορτοκαλί 
δεκάρικο!. Νιώσαμε για λίγο...εκατομμυριούχοι!. Το διαλαλούσαμε 
σε όλους με καμάρι : « Ο έφορας μας έδωσε ένα ολόκληρο δεκάρικο 
στον καθένα »! Σήμερα βέβαια η λέξη έφορας μας γεμίζει με εντελώς 
διαφορετικά συναισθήματα.
Σε λίγο άρχιζε να ξεφωτίζει. Χάραζε η αυγή αλλά δεν έφεγγε η μέρα. Η 
ομίχλη αγκάλιαζε τους μαχαλάδες και εμείς συνεχίζαμε απτόητοι ώστε 
κανένα σπίτι να μην μείνει χωρίς... καλαντισμούς! Μετά την “ απογραφή” 
κάναμε... ταμείο!. Όλοι οι πιτσιρίκοι είχαμε γεμίσει τις τσέπες από 
λεφτά. Όλες οι φουχτίτσες, σφιγγόντανε ξέχειλες από πενηνταράκια 
και φραγκοδίφραγκα. Μας φαίνονταν περιουσίες ολόκληρες. Σεις 
πόσα πιάσατε; ρωτούσαμε τους άλλους καλαντάρηδες. Εμείς πιάσαμε 
13 δραχμές ο καθένας! Λεφτά να δουν τα μάτια σας!. Το χρήμα φέρνει 
ανεξαρτησία, σου λέει ο άλλος. Τί να πρωτοαγοράσουμε, όμως; 
Τόσες πολλές οι ανάγκες μας. Τα δώρα μας στις γιορτές όχι σπουδαία 
πράματα. Μας αρκούσε μία φούσκα, ένα τοπάκι, μια καραμούζα. Και 
η ικανοποίηση ότι νά, βγάλαμε και μείς με το δικό μας κόπο καζάντι!.
Οι πιτσιρίκοι της γειτονιάς μας θα ΄ρθουν και φέτος, σαν άλλοι 
άγγελοι, να μας ψάλλουν τα κάλαντα. Στα πρόσωπα τους θα δούμε 
κάπου τον παιδικό εαυτό μας. Ας τους δεχθούμε με προθυμία και 
αγάπη. Να τους αφήσουμε να τα πούνε. Και ας τα ‘παν κι άλλοι!!!

Καλές μας Γιορτές! 
Δεκέμβρης 2017 

Δημήτρης Κουκουζής

Xριστουγεννιάτικα κάλαντα στο χωριό μας

Του συνάδελφου Ιωάννη Κορφιάτη

Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι μια από τις μεγαλύτερες Θρησκευτικές εορτές των Ελλήνων. Η ευχή 
«Καλές γιορτές» είναι από τις πιο χαρακτηριστικές κατά την περίοδο πριν και μετά τα Χριστούγεννα μέχρι 
του Αγίου Ιωάννη (13ήμερο).
Σε όλη τη χώρα τα παιδιά τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι για να πουν τα κάλαντα τις παραμονές των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, ενώ στις δώδεκα τα μεσάνυχτα ανάβουν φωτιές 
για να διώξουν τους καλικάντζαρους, έθιμο κυρίως της υπαίθρου.
Πριν από τα Χριστούγεννα προηγείται τεσσαρακονθήμερος νηστεία κατά την οποία οι πιστοί νηστεύουν το 
κρέας και τα γαλακτοκομικά τρώγοντας όμως ψάρι μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου (εκτός φυσικά Τετάρτης και 
Παρασκευής). Από τις 17 έως τις 23 Δεκεμβρίου δεν καταλύεται το ψάρι. Την Παραμονή των Χριστουγέννων 
δεν καταλύεται λάδι και κρασί (εκτός αν πέσει Σάββατο ή Κυριακή). Από τα Χριστούγεννα έως τα Θεοφάνεια 
καταλύονται τα πάντα, ακόμα και Τετάρτη και Παρασκευή, εκτός από την παραμονή των Θεοφανείων, όπου 
δεν καταλύεται λάδι και κρασί (εκτός αν πέσει Σάββατο ή Κυριακή). Σε όλες Εκκλησίες επίσης τελείται το 
Σαρανταλείτουργο (40 Θείες Λειτουργίες πριν τα Χριστούγεννα)
Η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων μέχρι περίπου πριν 40 χρόνια (ιδίως στην ύπαιθρο) άρχιζε κατά τις 
3:00 μετά τα μεσάνυχτα και σχολούσε πριν ακόμη χαράξει (κατά τις 6:00 τα ξημερώματα). Σιγά σιγά η ώρα 
ενάρξεως της ακολουθίας μετατέθηκε στις 5:00 τα ξημερώματα ή και αργότερα.
Στην Ελλάδα που κύριο χριστουγεννιάτικο έδεσμα είναι το χοιρινό, απαντάται και το έθιμο με το 
χριστουγεννιάτικο καραβάκι που όμως στη Χίο αποτελεί τοπικό έθιμο της Πρωτοχρονιάς με ομοιώματα 
πλοίων.
Επίσης οι εξώστες, τα παράθυρα, οι κήποι, αλλά και οι χώροι γύρω από το τζάκι σφύζουν από ανάλογη 
διακόσμηση γιορτινής ατμόσφαιρας.
Η πίτα που ετοιμάζεται με τον ερχομό του νέου έτους, η Βασιλόπιτα, περιέχει ένα «φλουρί», που σύμφωνα 
με την παράδοση, θα φέρει καλή τύχη σ’ αυτόν που θα το βρει. Στα δε Θεοφάνεια που εορτάζεται η Βάπτιση 
του Χριστού καθαγιάζονται τα ύδατα με ρίψεις του «σταυρού» στο υγρό στοιχείο και ανέλκυσή του από 
κολυμβητές, με αγιασμό των σπιτιών από ιερείς και με ιδιαίτερα κατά τόπο έθιμα.
Τρία στοιχεία απαρτίζουν γενικά τις λατρευτικές εκδηλώσεις του ελληνικού λαού: το τρυφερό θρησκευτικό 
συναίσθημα, η αρχαία ελληνική καταγωγή και η επιδέξια προσαρμογή στις ψυχολογικές ανάγκες της 
καθημερινής ζωής. Και αυτός ο σπουδαίος συνδυασμός καταφαίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις του 
και τα έθιμά του τόσο τα Χριστούγεννα, και τη Μεγάλη Εβδομάδα, όσο και κατά την Αγιολατρεία κλπ. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του υπέροχου συνδυασμού βρίσκουμε στα κάλαντα Χριστουγέννων 
όπου στην ύπαιθρο τα παιδιά ψάλλοντας εκτός του μηνύματος της Γέννησης επιμένουν και σε λεπτομέρειες 
του τρόπου ανατροφής του «Θείου Βρέφους»:
«Γεννιέται κι΄ ανατρέφεται με μέλι και με γάλα
το μέλι τρων οι άρχοντες το γάλα οι αφεντάδες...».
Ενώ το πιθανότερο είναι ότι στη Φάτνη ο μικρός Ιησούς ούτε το μέλι ούτε το γάλα είχε τόσο άφθονο, αντίθετα 
με τους αφεντάδες εκτός από ένα γαϊδουράκι για τη φυγή στην Αίγυπτο. Έτσι αυτή η ιδανική ποιητική εκδοχή 
ψάλλεται όχι όπως πραγματικά έγινε, αλλά όπως ο ίδιος ο λαός νομίζει πως θα έπρεπε να γίνει.
Επειδή η Ελλάδα ήταν κατ’ εξοχήν γεωργική χώρα οι αγωνίες και οι δραστηριότητες (σποράς, καλλιέργειας, 
αβέβαιου καιρού και συγκομιδής) του Έλληνα γεωργού είναι καταφανή στα ελληνικά θρησκευτικά έθιμα. 
Η φωτιά στο τζάκι μέσα στο καταχείμωνο μεγαλώνει το όνειρο της σοδειάς και όλες οι εκδηλώσεις αυτής 
της εποχής έχουν γεωργικό χαρακτήρα. Γεωργικός λοιπόν ο χαρακτήρας των ελληνικών Χριστουγέννων.
«Εσένα πρέπει, αφέντη μου, το άξιο το ζευγάρι
το άξιο, το περήφανο και το στεφανωμένο.
Ας είν’ καλά τ’ αλέτρι σου, Θεός να το πλουταίνει

για να θερίζεις σταυρωτά, να δένεις αντρειωμένα...» (από ελληνικά κάλαντα)
Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή του φτωχικού σπιτιού στο μεγάλο αυτό γεγονός του Χριστιανισμού κι 
ας μην έχει μαρμαροστρωμένες αυλές και τόσες πολλές γίδες ή προβατίνες που ψάλλονται στα κάλαντα 
Πρωτοχρονιάς του Πηλίου:
«Εδώ σε τούτες τις αυλές, τις μαρμαροστρωμένες,.
εδώ χουν χίλια πρόβατα και τρεις χιλιάδες γίδια.
Σαν κάνουν τον ανήφορο, γιομίζ’ ο λόγγος όλος,.
σαν κάνουν τον κατήφορο, γιομίζ’ ο κάμπος όλος.
Σαν το μυρμήγκι περπατούν, σαν το μελίσσι βίζουν (=βουΐζουν)
σαν τον αφρό της θάλασσας αφρίζουν τα καρδάρια.
Εμείς ολίγα τα ‘παμε κι ο Θεός να τ’ αβγαταίνει!».
Και η κατάληξη της ευχής, της μεγάλης προσμονής, είθε ο Θεός να ευδοκήσει και να χαρίσει.
«Εμείς... ολίγα τα ‘παμε!»
Σε μερικές περιοχές όπως στην Κορινθία στην περιοχή της Νεμέας εφαρμόζεται το έθιμο της ψυχοκόρης, 
δηλαδή το πρωί των Χριστουγέννων όταν γυρίζουν από την εκκλησιά η έφηβη κόρη του σπιτιού τους 
περιμένει έχοντας βάλει πάνω στην πιατέλα όλα τα παραδοσιακά εδέσματα της Νεμέας: κουραμπιέδες, 
δίπλες, μελομακάρονα, τηγανόψωμα, ξεροτήγανα και γλυκά του κουταλιού. Εκτός από αυτά προσφέρουν 
και στον άντρα της οικογένειας Λικέρ. Επίσης το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων βάζουν 
ακόμα και πλαστικά κλαδιά (παλιότερα από αμπέλια) πάνω από τα τζάκια, πλένονται καλά για να μην τους 
κατουρήσουν όπως λένε οι καλικάντζαροι και σκεπάζουν τα γλυκά με αλουμινόχαρτα.
Στη νησιωτική χώρα, κυρίως στην νήσο Σάμο τα Χριστούγεννα τα ζώα μέχρι να μεσημεριάσει δεν τα βγάζουν 
έξω, διότι πιστεύουν ότι αν τα δει η Πούλια θα τους αφήσει ένα σημαδιακό αστέρι που αν έχει 6 γωνίες θα 
πεθάνουν και αν έχει 4 θα αρρωστήσουν.
Ακόμη και σήμερα στην Πελοπόννησο διατηρείται το έθιμο του Χριστόψωμου, όπου κάθε Χριστούγεννα 
οι νοικοκυρές φτιάχνουν ένα ψωμί που είναι σταυρωτά κεντημένο και την ημέρα των Χριστουγέννων το 
κυλούν πάνω στο τραπέζι. Αν πέσει από την ανάποδη μεριά του, η χρονιά θα πάει άσχημα ενώ αν πέσει από 
την καλή, θα πάει καλά και η χρονιά.
Κάθε γωνιά της Ελλάδας κρύβει τα δικά της έθιμα και παραδόσεις που έχουν τις ρίζες τους βαθιά πίσω στο 
χρόνο. 
Κάθε περιοχή της χώρας ετοιμάζεται με τον δικό της τρόπο να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά, με τις δικές της εκδηλώσεις και εορτασμούς, αναβιώνοντας παλιές συνήθειες, ήθη και έθιμα. 

Επιγραμματικά αναφέρουμε μερικά έθιμα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας…
Ήπειρος: «Tα καρύδια» είναι ένα παραδοσιακό ομαδικό παιγνίδι που παίζουν τα παιδιά στην Ήπειρο. «Tο 
αναμμένο πουρνάρι». Μια ωραία συνήθεια που βασίζεται σε μια παλιά παράδοση. 
Κεντρική Ελλάδα: «Το τάισμα της βρύσης». Τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων γίνεται το 
λεγόμενο “τάισμα” της βρύσης από τις κοπέλες. Στη Θεσσαλία, «Κλωνάρια στο τζάκι» ή «Πάντρεμα της 
φωτιάς».
 «Η γουρουνοχαρά»:  Ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Θεσσαλίας είναι το σφάξιμο 
του γουρουνιού. 
Μακεδονία: «Το Χριστόξυλο». Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, από τις παραμονές των εορτών ο νοικοκύρης 
ψάχνει στα χωράφια και διαλέγει το πιο όμορφο, το πιο γερό, το πιο χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το 
πάει σπίτι του. Αυτό ονομάζεται Χριστόξυλο και είναι το ξύλο που θα καίει για όλο το δωδεκαήμερο των 
εορτών, από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα Φώτα, στο τζάκι του σπιτιού.
«Οι Μωμόγεροι»: Η λαϊκή φαντασία οργιάζει στην κυριολεξία σχετικά με τους Καλικάντζαρους, που βρίσκουν 
την ευκαιρία να αλωνίσουν τον κόσμο από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα. Παραλλαγές του ίδιου εθίμου, 
συναντώνται σε χωριά της Κοζάνης και της Καστοριάς, με την ονομασία Ραγκουτσάρια.

Έθιμα Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς
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Φορολογική ενημέρωση συνταξιούχων
Του Γιώργου Νινιού – Λογιστή Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ 

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συνταξιούχων μελών του ΣΣΙΛΤΕ, με το πιο κάτω σημείωμα, 
παραθέτουμε πληροφορίες (υποχρεώσεις, δικαιώματα προθεσμίες, αλλαγές, νέες ρυθμίσεις) 
σχετικές με φορολογικά ζητήματα, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τους πολυάριθμους νόμους, 
εγκυκλίους και λοιπά δημόσια έγγραφα.

Φορολογική αστάθεια με 106 νόμους
Πέντε βασικά φορολογικά νομοθετήματα έχουν τροποποιηθεί με… 106 διαφορετικούς νόμους 
από την ημέρα που ψηφίστηκαν μέχρι σήμερα. Από το 2013 μέχρι και σήμερα, νομοθετήματα 
που επηρεάζουν τις ζωές όλων μας, όπως είναι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο Κώδικας 
Φορολογικών Διαδικασιών, ο νόμος του ΕΝΦΙΑ, ο νόμος του ΦΠΑ, αλλά και τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, έχουν υποστεί τόσες παρεμβάσεις ώστε να επηρεάζονται 394 διαφορετικά άρθρα και 
912 διαφορετικές παράγραφοι. Οι αλλαγές έρχονται με συχνότητα ακόμη και μία ανά 90 ημέρες, 
γεγονός που καταδεικνύει πόσο ασταθές είναι το φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ιδιαίτερα το 
τελευταίο διάστημα της κρίσης.

Βαρύς ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 
2018
* Έως 30 Νοεμβρίου πρέπει να πληρωθεί η 3η και τελευταία δόση Φόρου Εισοδήματος, αλλά και η 
3η δόση ΕΝΦΙΑ.
*  Έως 29 Δεκεμβρίου πρέπει να πληρωθεί η 4η δόση ΕΝΦΙΑ και τα Τέλη Κυκλοφορίας 2018. 
*  Έως 31 Ιανουαρίου πρέπει να πληρωθεί η 5η και τελευταία δόση ΕΝΦΙΑ.

Διατήρηση ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών:
Σύμφωνα με όσα έχουν ψηφιστεί από τον Μάιο του 2016, οπότε και έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση 
του τρίτου ελληνικού προγράμματος, σταδιακά οι φορολογούμενοι θα αντιμετωπίζουν όλο και 
πιο αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να διατηρήσουν τις ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης 
οφειλών.
Παράδειγμα:
Τι ισχύει σήμερα: Πιο συγκεκριμένα, σήμερα ένας φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει τις 
οφειλές του με βάση τη ρύθμιση των 100 δόσεων ή την πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων 
διατηρεί τη ρύθμιση εφόσον εξοφλεί ή ρυθμίσει νέες φορολογικές οφειλές έως και 15 ημέρες μετά 
τη λήξη τους. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει παλαιότερους φόρους με τη 
ρύθμιση των 100 δόσεων και καλείται να πληρώσει συνολικό ΕΝΦΙΑ 500 ευρώ, με την πρώτη δόση 
τον περασμένο Σεπτέμβριο, θα πρέπει να εξοφλεί κάθε δόση του ΕΝΦΙΑ με καθυστέρηση το πολύ 
15 ημερών ή να ρυθμίσει τον ΕΝΦΙΑ με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων μέχρι και 15 ημέρες μετά 
τη λήξη της δόσης (μπορεί να ρυθμιστεί όλο το ποσό του ΕΝΦΙΑ ανά πάσα στιγμή).
Τι θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018. Από το νέο έτος τα πράγματα δυσκολεύουν 
ακόμα περισσότερο για τους φορολογουμένους που έχουν ρυθμίσει οφειλές. Για να διατηρήσουν τη 
ρύθμιση των 100 δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης, θα πρέπει είτε να ρυθμίζουν τις 
νέες φορολογικές οφειλές πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες είτε να τις εξοφλούν εμπρόθεσμα. 
Δηλαδή ο φορολογούμενος του παραπάνω παραδείγματος θα πρέπει, προκειμένου να διατηρήσει 
τις 100 δόσεις, είτε να πληρώσει την πέμπτη και τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ έως τις 31 Ιανουαρίου 
που λήγει είτε να τη ρυθμίσει έως τις 31 Ιανουαρίου με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Αν 
καθυστερήσει έστω και μία ημέρα, η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται.

Μόνο που δεν έχουν οι φορολογούμενοι τη δυνατότητα να ρυθμίσουν εμπρόθεσμα τις νέες 
φορολογικές τους οφειλές μέσω του Τaxisnet. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα να επισκεφθούν 
αυτοπροσώπως την Εφορία και να υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση ρύθμισης μη ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. 

Ακατάσχετος  Λογαριασμός  Συνταξιούχου
Μόνο «όπλο» για τους οφειλέτες είναι να δηλώσουν ένα τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο στο 
taxisnet για να προστατεύσουν ποσά μέχρι 1.250 ευρώ μηνιαίως.
Για να δηλώσετε τον ακατάσχετο λογαριασμό πρέπει να μεταβείτε στην ειδική εφαρμογή του taxis-
net στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax/accountdecl/year2014/accountdecl/index.jsp και 
για να εισέλθετε χρησιμοποιήστε τους κωδικούς του λογαριασμού σας στο taxisnet.
Αναλυτικά, δείτε τι ισχύει για τις κατασχέσεις της εφορίας.

Η άρση των απαγορεύσεων των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, την οποία αποφάσισε 
η κυβέρνηση από την 1η Νοεμβρίου 2015, έχει ως αποτέλεσμα να έχουν ενεργοποιηθεί σε 
βάρος εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου όλα τα κατασχετήρια που είχαν αποσταλεί 
ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προς τις τράπεζες. Έτσι, όσα χρηματικά ποσά κατατίθενται 
από την 1η-11-2015 σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου δεσμεύονται πλέον 
αυτόματα από τις τράπεζες και κατάσχονται υπέρ του Δημοσίου, εκτός εάν οι λογαριασμοί στους 
οποίους πιστώνονται τα ποσά έχουν ήδη δηλωθεί από τους δικαιούχους τους ως «ακατάσχετοι», 
στο σύστημα ΤΑΧΙSNET. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση αρχικής οφειλής προς το Δημόσιο 
οποιουδήποτε ύψους άνω των 500 ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
έχει τυπικά το δικαίωμα να διατάξει ακόμη και την κατάσχεση της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, 
αφού για το ακίνητο αυτό δεν προβλέπεται καμία προστασία από το νόμο. Συνήθως όμως το μέτρο 
αυτό λαμβάνεται για οφειλές ύψους πολύ μεγαλύτερου των 500 ευρώ.

Το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού 
βοηθήματος ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Δηλαδή, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να 
ζητήσει κατάσχεση μισθού, σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος στα χέρια του 
εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου, εφόσον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ το μήνα. 
Σε περίπτωση μηνιαίου μισθού ή μηνιαίας σύνταξης ή άλλου μηνιαίου ασφαλιστικού βοηθήματος 
που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ αλλά δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια 
του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% του τμήματος πάνω από τα 1.000 και 
μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση 
στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 
ευρώ ποσού. Αν δηλαδή κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου εισπράττει σύνταξη 1.600 ευρώ το μήνα, 
η Εφορία μπορεί να του κατάσχει κάθε μήνα στα χέρια του εργοδότη το 100% του ποσού άνω των 
1.500 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ, συν το 50% της διαφοράς μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ, ήτοι άλλα 
250 ευρώ (συνολικά 350 ευρώ).

Χτίσιμο αφορολόγητου με χρήση πλαστικού χρήματος
Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε η Υφυπουργός Οικονομικών κα Παπανάτσιου για το χτίσιμο 
του αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα:
Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες για να εξασφαλίσουν 
έκπτωση φόρου που φθάνει μέχρι τα 
επίπεδα των 1.900 – 2.100 ευρώ ανάλογα 
με τον αριθμό των παιδιών τους, η 
οποία αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 
κλιμακούμενο από 8.636 έως και 9.545 
ευρώ, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν 
φέτος δαπάνες με πλαστικό ή ηλεκτρονικό 
χρήμα ύψους:

- 10% του ετησίου εισοδήματος, 
εφόσον αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,
- 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως και 
30.000 ευρώ, και
- 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. 
 
Στο ποσό των δαπανών που απαιτείται να πραγματοποιηθούν με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα για 
να καλυφθεί το αφορολόγητο όριο περιλαμβάνονται όλα σχεδόν τα έξοδα για αγορές αγαθών και 
λήψη υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμών με ηλεκτρονικά 
μέσα, αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας για δαπάνες των παραπάνω μη 
εξαιρουμένων κατηγοριών οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 
80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Μεγάλη προσοχή όμως θα πρέπει να δοθεί στο εξής: Πρόσθετο φόρο πολλών εκατοντάδων 
ευρώ για τα χαμηλά εισοδήματα μπορεί να φέρει η σύνδεση του αφορολόγητου με την κάρτα αν ο 
φορολογούμενος δεν έχει κατά νου ότι ποσοστό των ηλεκτρονικών αποδείξεων που θα πρέπει να 
συγκεντρώσει θα πρέπει να υπολογιστεί όχι με βάση τα πραγματικά του εισοδήματα αλλά με αυτά 
που υπολογίζει η εφορία. Την παγίδα για υψηλότερο φόρο τη βάζουν τα τεκμήρια διαβίωσης τα οποία 
μπορούν να διαμορφώνουν ένα «φορολογητέο εισόδημα» πολύ μεγαλύτερο από το πραγματικό.

Κλίμακα Φόρου Εισοδήματος 2017
Κλιμάκιο 

εισοδήματος
Φορολογικός 

συντελεστής %
Φόρος 

κλιμακίου
Σύνολο 

Εισοδήματος
Σύνολο φόρου

   20.000,00               22    4.400,00       20.000,00     4.400,00

   10.000,00               29    2.900,00       30.000,00     7.300,00

   10.000,00               37    3.700,00       40.000,00   11.000,00

  Υπερβάλλον               45
 
Ακολούθως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 4172/2013 όπως αυτό ισχύει 
μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν 4387/2016, ο φόρος 
που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15, ως άνω, μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά:
           

1.900 ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα)

1.950 ευρώ (για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο)

2.000 ευρώ (για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα)

2.100 ευρώ (για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω).

Κλίμακα Εισφοράς Αλληλεγγύης
Κλιµάκιο 

εισοδήµατος 
Φορολογικός 

συντελεστής %
Φόρος 

κλιµακίου 
Σύνολο

Εισοδήµατος €
Φόρου €

12.000 0,00% 0 12.000 0

8.000 2,20% 176 20.000 176

10.000 5,00% 500 30.000 676

10.000 6,50% 650 40.000 1.326

25.000 7,50% 1.875 65.000 3.201

155.000 9,00% 13.950 220.000 17.151

Υπερβάλλον 10,00%
  

Φορολόγηση αγροτικού εισοδήματος συνταξιούχων
Οι συνταξιούχοι διαχωρίζονται σε συνταξιούχους αγρότες, σε παλαιούς και νέους συνταξιούχους 

των άλλων ταμείων για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά καθεστώτα εντός ενός ενιαίου φορέα 
(ΕΦΚΑ), η δημιουργία του οποίου υποτίθεται ότι αποσκοπούσε στην εξάλειψή τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από τη μείωση της σύνταξης κατά 60% αλλά και από την υποχρέωση 
καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ εξαιρούνται όλοι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν έως τις 12 Μαΐου 2016 
και έχουν δηλώσει εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες. Την περικοπή θα υποστούν όλοι οι 
νέοι συνταξιούχοι, πλην ΟΓΑ (π.χ. Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.α.), οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από 
13/5/2016 και μετά και επιθυμούν να ασκήσουν αγροτική δραστηριότητα. 

Το καθεστώς του «αφανούς» αγρότη καταργήθηκε εμμέσως με τις διατάξεις του άρθρου 47 του 
ν. 4410/2016, με τις οποίες αντικαθιστά το άρθρο 41 του κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000). ΔΕΝ έχουν 
υποχρέωση ένταξης σε κανένα καθεστώς όσοι καλλιεργούν μόνο για δική τους χρήση και δεν 
λαμβάνουν καμία επιδότηση ή διενεργούν πώληση ακόμα και λιανικώς. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
θα πρέπει να ενταχθούν στο ειδικό ή και στο κανονικό καθεστώς. Οι συνταξιούχοι αυτοί θα πρέπει 
να προχωρήσουν σε ένταξη στο ειδικό καθεστώς πριν την πρώτη τους πώληση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα 
και η «πληρωμή» ελαιοτριβείου με λάδι αντί μετρητών θεωρείται πώληση.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Στιγμιότυπο από την απονομή Βεβαιώσεων Σπουδών στους αποφοίτους συναδέλφους.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Κατάστημα ΙΛΤΕ Συντάγματος με την παρουσία Στελεχών  
της Διοίκησης και του Συλλόγου. Από αριστερά οι Κ. Λιοπύρος, Στ. Νικολάου, Μεν. 
Παναγιωτόπουλος, Δ. Ζαμπάρας, Ιω. Παπασιδέρης, Ιω. Μαρκάκης, Χρ. Καρακατσάνης, Αντ. 
Αθανασούλης και Ιω. Βέργος.

Ο Διευθυντής Προσωπικού Στέφανος Ρίβανς ανάμεσα στις συναδέλφισσες Νίκη 
Ζαφείρη και Ελευθερία Μεντή.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΟΕ 1985
Πριν 32 χρόνια στο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας ΟΤΟΕ, διακρίνονται στην δεύτερη σειρά εξ αριστερών οι εκλεγμένοι 
σύνεδροι, Ελ. Δέμη, Θαν. Κτενάς, Βασ. Μακρής, Γ. Κολλάτος, Ιω. Λάτσης, Αλ. Κακαλής και μπροστά του με τα γυαλιά ο 
συνάδελφος  Χρ. Χρηστίδης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΑΖΑΣ
Από αριστερά οι συνάδελφοι, Ι. Μαρκάκης, Στ. Νικολάου, Καν. Γιαννάκη, Σμ. Σταματούκου, Ι. Δουκάκης, Ελ. Μεντή 
και Γ. Μητσιάλης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΝΙΚΗΣ
Κοπή πίτας σαράντα χρόνια πριν στο Κεντρικό Κατάστημα με τον Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη 
Νικολετόπουλο να μοιράζει τα κομμάτια της πίτας σε συναδέλφους του Κεντρικού. (Φωτογραφικό 
αρχείο σδ. Αθανάσιου Ταρασουλέα).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ -1983
Στην εκδήλωση της Ιονικής Ηλιουπόλεως διακρίνονται από αριστερά οι Στ. Νικολάου, Μαρ. 
Ζαμπίκος, Γ. Παπαδόπουλος, Ιω. Μαρκάκης, Γερ. Γαζής, Πλ. Κούσουλας και Αντ. Ντίνος.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΦΙΛΩΝΟΣ 
Το προσωπικό του Κεντρικού Καταστήματος της Ιονικής Τράπεζας στον 
Πειραιά, με Διευθυντή τον συνάδελφο Παναγιώτη Τσίρο.


